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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Житло-
ве право» для студентів спеціальності 081мб1  «Право» освітнього 
ступеня молодшого бакалавр з права 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної 

навчальної дисципліни: «Теорія держави і права», «Консти-
туційне право», «Адміністративне право», «Судові та пра-
воохоронні органи України»; 

- навчальні дисципліни, для яких дана навчальна дисципліна є 
базовою: «Виконавче провадження» 

2. Кількість кредитів ЄКТС − 3 
3. Кількість модулів: денна – 2 
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану − 

варіативна 
5. Курс: денна – _ 
6. Семестр: денна –  
7. Кількість годин: денна форма навчання, годин: 90 
  – лекції: _ семестр − 18 

  – семінарські заняття: _ семестр − 14 
  – самостійна робота: _ семестр – 58 
  – вид підсумкового контролю: _ семестр ПМК (залік) 
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати на-
вчання з навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами 

теоретичних знань житлового законодавства та набуття практичних 

навичок правового регулювання житлових відносин з тим, щоб у разі 

необхідності забезпечити можливість реалізації громадянами України 

свого конституційного права на житло. 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Жит-

лове право» є: 
– ознайомлення студентів з системою чинного законодавства, 

нормами якого регулюються житлові правовідносини; 
– вироблення навичок практичного застосування набутих знань 

у процесі захисту прав і законних інтересів учасників житлових правовід-
носин. 

 
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчан-
ня 

№ 
з/п 

Компетентності, якими по-
винен оволодіти студент 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 
1. Здатність до усного та пись-

мового спілкування держав-
ною мовою. 

Вільно спілкуватися державною мо-
вою як усно, так і письмово, вживаю-
чи юридичну термінологію. 

2. Здатність до навчання з де-
яким ступенем автономії. 

Здійснювати аналіз суспільних про-
цесів у контексті аналізованої про-
блеми і демонструвати власне бачен-
ня шляхів її розв’язання. 

3. Здатність до пошуку, обробки 
та аналізу інформації з різних 
джерел, у тому числі з вико-
ристанням сучасних техноло-
гій і баз даних. 

Вільно використовувати для профе-
сійної діяльності доступні інформа-
ційні технології та бази даних; де-
монструвати вміння користуватися 
комп’ютерними програмами, необ-
хідними у професійній діяльності. 

4. Здатність застосовувати знан-
ня на практиці у стандартних 
та окремих нестандартних 
ситуаціях. 

Визначати вагомість та переконли-
вість аргументів в оцінці заздалегідь 
невідомих умов та обставин. 

5. Здатність до аналізу, контро-
лю та оцінювання власної 
роботи та роботи інших осіб у 
професійному контексті. 

Самостійно визначати ті обставини, у 
з’ясуванні яких потрібна допомога, і 
діяти відповідно до отриманих реко-
мендацій. 

6. Здатність знаходити творчі 
рішення або відповіді на чітко 

Використовувати різноманітні інфо-
рмаційні джерела для повного та 
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визначені та абстрактні про-
блеми на основі ідентифікації 
та застосування даних. 

всебічного встановлення певних об-
ставин. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1. Знання основ теорії права. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основ-
них правових інститутів і норм фун-
даментальних галузей права 

2. Повага до честі і гідності лю-
дини як найвищої соціальної 
цінності, розуміння їх право-
вої природи. 

Пояснювати природу та зміст основ-

них правових інститутів та процедур 

національного права. 

3. Здатність застосовувати знан-
ня завдань, принципів і докт-
рин національного права, а 
також змісту правових інсти-
тутів, щонайменше з таких 
галузей права, як конститу-
ційне право, адміністративне 
право. 

Демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності та змісту основ-
них правових інститутів і норм фун-
даментальних галузей права. 

4. Здатність до застосування 
норм матеріального і процесу-
ального права при моделю-
ванні правових ситуацій. 

Застосовувати набуті знання у різних 
правових ситуаціях, виокремлювати 
юридично значущі факти і формувати 
обґрунтовані правові висновки. 

5. Здатність вільно володіти 
юридичною термінологією, та 
основами юридичної техніки. 

Готувати проекти необхідних актів 
застосування права відповідно до 
правового висновку, зробленого у 
різних правових ситуаціях. 

6. Здатність юридично правиль-
но кваліфікувати факти та 
обставини. 

Давати висновки щодо окремих фак-
тичних обставин (даних) з достат-
ньою обґрунтованістю. 

7.  Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати пра-
вові позиції. 

Проводити збір і інтегрований аналіз 
матеріалів з різних джерел. Володіти 
базовими навичками риторики. До-
носити до респондента матеріал з 
певної проблематики доступно і зро-
зуміло. 

8. Здатність до консультування з 
правових питань, зокрема, 
можливих способів захисту 
прав та інтересів клієнтів, 
відповідно до вимог профе-
сійної етики, належного до-
тримання норм щодо нерозго-
лошення персональних даних 
та конфіденційної інформації. 

Надавати консультації щодо можли-
вих способів захисту прав та інте-
ресів клієнтів у різних правових си-
туаціях. 

9. Здатність до критичного та Формулювати власні обґрунтовані 
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системного аналізу правових 
явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльнос-
ті. 

судження на основі аналізу відомої 
проблеми. Оцінювати недоліки і 
переваги аргументів. 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни затверджена Вченою радою Ви-

щого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», протокол від «___» _______________ 20__ року 

№ ___. 
 
Програмний зміст навчальної дисципліни 
 

 

Модуль 1. Правове регулювання та механізм забезпечення грома-

дян житловими приміщеннями 

 

Тема 1. Житлове право: поняття і предмет правового регулюван-

ня 

Історія виникнення та становлення житлового права як самостійної 

галузі права. Передумови формування житлового права як галузі пра-

ва. Поняття, предмет та метод житлового права. Роль імперативного 

методу в регулюванні житлових відносин. Диспозитивний метод в 

регулюванні житлових відносин. Система житлового права. Місце 

житлового права в системі права України, співвідношення з іншими 

галузями права України. 

Джерела житлового права. Правонаступництво у житловому законо-

давстві. Співвідношення житлового і цивільного законодавства. Дія 

житлового законодавства у просторі, у часі та за колом осіб. 

 

Тема 2. Суб’єкти житлових правовідносин, їх правовий статус 

Поняття житлових правовідносин, умови їх виникнення та 

зміст. Структура житлових правовідносин. Підстави виникнення, зміни та 

припинення житлових правовідносин. 

Суб’єкти й об’єкти житлових правовідносин, їх види та харак-

терні ознаки. Громадяни України та інші фізичні особи як суб’єкти 

житлових правовідносин. Права й обов’язки іноземних громадян та 

осіб без громадянства у житлових відносинах. Органи виконавчої вла-

ди як суб’єкти житлових правовідносин, їх компетенція. Органи міс-
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цевого самоврядування. Об’єднання громадян як суб’єкти житлових 

правовідносин. Органи спеціальної компетенції. 

Конституційне право громадян на житло і його зміст. Консти-

туційні та інші гарантії права на житло, форми його здійснення. Фор-

ми задоволення житлових потреб громадян на сучасному етапі. Стан  

реалізації права громадян на житло в сучасних умовах. Доступне жит-

ло. 

Право на житло і право на недоторканність житла. Право на житло і 

право на свободу пересування, право на вільний вибір місця прожи-

вання чи перебування. 

 

Тема 3. Житловий фонд України як об’єкт житлових правовідно-

син 

Поняття житла. Види житла. Вимоги, що ставляться до житла. 

Класифікація житла, непридатного для проживання. Поняття загальної 

(корисної) і житлової площі, їхнє правове значення. 

Поняття житлового фонду України, його характеристика, при-

значення та складові. Види житлового фонду України за формою вла-

сності. Державний, відомчий житловий фонд. Комунальний житловий 

фонд. Приватний житловий фонд, його структура, особливості право-

вого регулювання. Види житлового фонду України за призначенням. 

Житловий фонд загального призначення. Житловий фонд соціального 

призначення. Житловий фонд спеціального призначення, його види 

(фонд професійного і надзвичайного призначення). 

Управління житловим фондом. Поняття управління житловий 

фондом. Кабінет Міністрів України, його повноваження у сфері управ-

ління житловим фондом. Повноваження Державної архітектурно-

будівельної інспекції України. Повноваження органів місцевого само-

врядування та виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері 

управління житловим  фондом 

 

Тема 4. Забезпечення громадянам України прав на житло у дер-

жавному та комунальному житловому фонді 

Право на одержання квартири у будинках державного і колективного 

житлового фонду. Умови і підстави прийняття громадян на квартир-

ний облік. Юридичні підстави визнання громадян такими, що потре-

бують поліпшення житлових умов. 

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем 

проживання. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових 
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умов за місцем роботи. Порядок ведення обліку громадян, які потре-

бують поліпшення житлових умов. Підстави зняття з квартирного 

обліку громадян. Перенесення черговості громадян, які перебувають 

на квартирному обліку для поліпшення житлових умов. Підстави ви-

ключення з квартирного обліку. 

Першочергове та позачергове надання житла. Норма житлової площі, 

що надається громадянам, її значення, співвідношення з іншими нор-

мами (обліковою нормою, нормою середньої забезпеченості житлом). 

Врахування інтересів громадян при наданні квартир. 

Порядок надання житла у будинках житлового фонду місцевих рад. 

Ордер на житлове приміщення. Правові підстави визнання ордера на 

житло недійсним. 

 

Тема 5. Порядок користування громадянами житлом державного 

та комунального житлового фонду 

Договір найму (оренди) житлового приміщення. Суб’єкти права на 

нього за договором найму. Поняття члена сім’ї наймача житлового 

приміщення. Права й обов’язки членів сім’ї наймача. Визначення пре-

дмета договору найму житлового приміщення. Зміни договору найму 

житлового приміщення, умови і правові підстави таких змін. 

Квартирна плата, порядок її нарахування. Пільги по квартирній платі. 

Обмін житловими приміщеннями. Умови, за яких обмін житловими 

приміщеннями не дозволяється. 

Право наймача на заміну житла більшого розміру на квартиру меншо-

го розміру. Форми компенсації заміни. Збереження права на житлове 

приміщення за громадянами у разі їх тимчасової відсутності. Броню-

вання помешкань. 

Договір піднайму житлового приміщення: форма й зміст. Умови, за 

яких договір піднайму житлового приміщення не може бути укладе-

ний. Права і обов’язки піднаймачів. Підстави припинення і розірвання 

договору піднайму житлового приміщення. 

Тимчасові жильці (мешканці). Виселення піднаймачів і тимчасових 

мешканців у разі припинення договору найму житлового приміщення. 

 

Тема 6. Виселення з житлових приміщень державного та комуна-

льного житлового фонду 

Поняття «виселення». Законодавчі гарантії забезпечення стабільності 

права громадян на житлове приміщення. Підстави і порядок виселення 

з них громадян. 
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Вимоги щодо впорядкованості житлового помешкання. Виселення з 

наданням іншого упорядкованого житла. Вимоги, яким повинні відпо-

відати інші житла, що надаються громадянам при виселенні. Надання 

житлових приміщень у зв’язку зі знесенням будинку або переоблад-

нанням будинку (приміщення) у нежитлове. Надання квартири у 

зв’язку з виселенням з будинку (житлового приміщення), що загрожує 

обвалом; порядок розв’язання питань про виселення громадян у цих 

випадках. Виселення без надання іншого житла. 

Зняття з реєстрації місця проживання особи в разі її виселення. 

Порядок виселення громадян у зв’язку з визнанням ордера на житло 

недійсним. 

 

Модуль 2. Правове регулювання договірних відносин у житловій 

сфері 

 

Тема 7. Правове забезпечення приватизації житлового фонду 

Поняття приватизації державного житлового фонду. Законода-

вче регулювання приватизації державного житлового фонду. Закон 

України «Про приватизацію державного житлового фонду» − основ-

ний нормативний документ у регулюванні приватизації житла. 

Об’єкти приватизації. Способи приватизації. Житлові чеки. 

Порядок розрахунків при приватизації квартири (будинку), житлового 

приміщення у гуртожитку. Безоплатна передача квартир (будинків) 

незалежно від розміру їх загальної площі. Права наймачів, які не ви-

явили бажання приватизувати займане ними житло. Організація про-

ведення приватизації та оформлення права власності. Використання 

коштів, одержаних від приватизації. Утримання приватизованих квар-

тир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках. Права власника 

на розпорядження приватизованою квартирою (будинком), кімнатою 

(кімнатами) у гуртожитку. Соціальний захист населення при привати-

зації. 

 

Тема 8. Правове регулювання користування службовими жилими 

приміщеннями та гуртожитками 

Поняття службових житлових приміщень та гуртожитків. Надання 

службових житлових приміщень і гуртожитків.  

Користування службовим житлом. Призначення службових житлових 

приміщень. Нормативне регулювання порядку надання службових 

житлових приміщень і користування ними. Суб’єкти правовідносин 
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щодо користування житлом спеціального призначення. Перелік кате-

горій працівників, яким надаються службові житлові приміщення. 

Правові підстави виселення зі службових квартир. 

Користування гуртожитками. Нормативне регулювання порядку на-

дання гуртожитків і користування ними. Підстави припинення право-

відносин щодо житла спеціального призначення. Правові підстави 

виселення з гуртожитків. 

 

Тема 9. Правове регулювання користування жилими приміщен-

нями у будинках житлово-будівельних кооперативів та молодіж-

них житлових комплексів 

Особливості правового регулювання житлових відносин у будинках 

житлово-будівельних кооперативів. Правові підстави виникнення пра-

ва приватної власності на житло в будинках житлово-будівельних 

кооперативів. Користування житловими приміщеннями у будинках 

колективного житлового фонду. Порядок організації житлово-

будівельного кооперативу. 

Нормативне регулювання подальшого розвитку житлової кооперації. 

Прийом громадян до членів житлово-будівельного кооперативу. 

Суб’єкти права на квартиру в будинках житлових і житлово-

будівельних кооперативів. Права і обов’язки членів житлово-

будівельного кооперативу та членів їх сімей. 

Обсяг прав членів сім’ї наймача кооперативу. Зміни кооперативно-

житлових правовідносин: поділ паю, передача права на пай членові 

родини. Договір найму і договір оренди житлового приміщення у бу-

динках житлово-будівельного кооперативу. Обов’язки членів житло-

вого кооперативу щодо утримання житлових приміщень. Користуван-

ня житловими приміщеннями у будинках колективних 

сільськогосподарських підприємств. Юридичні питання закріплення 

права власності на житло в будинках житлово-будівельних кооперати-

вів. 

 

Тема 10. Правовий режим жилих приміщень у будинках (кварти-

рах) приватного житлового фонду 

Правові підстави виникнення права приватної власності на житло. 

Момент і правові наслідки переходу права власності на будинок (ква-

ртиру). 

Використання будинку (квартири), що належить громадянинові на 

праві приватної власності. Права членів родини і колишніх членів 
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родини власника щодо користування житловою площею у будинку 

(квартирі). Поділ приватної квартири (будинку). Порядок користуван-

ня приватним житлом. 

Порядок забезпечення житловими приміщеннями громадян, які меш-

кають у належних їм за правом власності будинках (квартирах), у 

зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних і громадських 

потреб, знесенням будинку, а також при втраті квартири, при прове-

денні капітального ремонту будинку або при істотному зменшенні 

(збільшенні) його площі. Вимоги до житла, що надається громадянам. 

Форми компенсації громадянам, будинки (квартири) яких були втра-

чені у зв’язку з вилученням земельних ділянок, знесенням будинку 

або іншими діями правомочних органів державної влади і управління. 

 

Тема 11. Правовий статус об’єднання співвласників багатоквар-

тирного будинку 

Правове становище співвласників квартир багатоквартирного житло-

вого будинку. Правовий статус товариства співвласників багатоквар-

тирного житлового будинку. Створення товариства співвласників ба-

гатоквартирного житлового будинку. Зміст статуту об’єднання 

власників. Власність членів об’єднання. Членство в об’єднанні. Права 

і обов’язки членів об’єднання багатоквартирного житлового будинку. 

Об’єднання власників будинків (квартир), повноваження і обов’язки 

щодо охоронності будинків (квартир). 

Законодавче і нормативне регулювання розвитку інституту утримання 

приватного житлового фонду в сучасних умовах. Напрями вдоскона-

лення законодавства. 

 

Тема 12. Відповідальність за порушення житлового законодавст-

ва. Вирішення житлових спорів 

Загальна характеристика відповідальності за порушення норм житло-

вого законодавства та її види. Адміністративна відповідальність за 

порушення житлового законодавства. Цивільна  відповідальність за 

порушення житлового законодавства. Кримінальна відповідальність за 

порушення житлового законодавства. 

Відшкодування збитків при заподіянні шкоди житловому фонду. 

Поняття захисту прав і законних інтересів громадян у житловій сфері 

та його підстави. Захист житлових прав громадян. Захист прав влас-

ників житла. Захист житлових прав дітей. Захист житлових прав осіб, 
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визнаних недієздатними. Захист житлових  прав осіб, засуджених до 

позбавлення волі. 

Нотаріальний, адміністративний, судовий захист. Характеристика 

категорій спорів, що розглядаються в судовому порядку. Значення 

постанов Пленуму Верховного Суду України з житлово-правових пи-

тань у сфері забезпечення прав громадян. Засоби забезпечення позовів 

з житлових спорів та особливості виконання рішень. Загальна харак-

теристика спорів, що виникають з житлових правовідносин. Підвідом-

чість розгляду і розв’язання житлових спорів. Судовий порядок розг-

ляду житлових спорів. Підстави розгляду житлових спорів 

господарським судом. Підстави та порядок розгляду житлових спорів 

в адміністративному порядку. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ЖИТЛОВЕ ПРАВО» для студентів денної форми навчання спеціаль-

ності 081 «Право» ступеня молодшого бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
позаау-
дитор-

ні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р

сь
-

к
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Правове регулювання та механізм забезпечення 
громадян житловими приміщеннями 

1. 
Житлове право: поняття і предмет правово-

го регулювання 
7 2 - 5 

2. 
Суб'єкти житлових правовідносин, їх пра-

вовий статус 
7 - 2 5 

3. 
Житловий фонд України як об'єкт житлових 

правовідносин 
7 2 - 5 

4. 

Забезпечення громадянам України прав на 

житло у державному та комунальному жит-

ловому фонді 

9 2 2 5 

5. 

Порядок користування громадянами жит-

лом державного та комунального житлово-

го фонду 

8 - 2 6 

6. 
Виселення з житлових приміщень держав-

ного та комунального житлового фонду 
7 2 - 5 

 Загалом 45 8 6 31 

Модуль 2. Правове регулювання договірних відносин у жит-
ловій сфері 

7. 
Правове забезпечення приватизації житло-
вого фонду 

8 2 2 4 

8. 
Правове регулювання користування служ-
бовими жилими приміщеннями та гуртожи-

8 2 2 4 
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1 2 3 4 5 6 

тками 

9. 

Правове регулювання користування жили-
ми приміщеннями у будинках житлово-
будівельних кооперативів та молодіжних 
житлових комплексів 

7 2 - 5 

10. 
Правовий режим жилих приміщень у буди-
нках (квартирах) приватного житлового 
фонду 

7 - 2 5 

11. 
Правовий статус об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 

7 2 - 5 

12. 
Відповідальність за порушення житлового 
законодавства. Вирішення житлових спорів 

8 2 2 4 

 Загалом 45 10 8 27 

 

 Разом із курсу: 90 18 14 58 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ЖИТЛОВЕ ПРАВО» для студентів заочної форми навчання спеціаль-

ності 081 «Право» ступеня молодшого бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
позаау-
дитор-

ні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р

сь
-

к
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Правове регулювання та механізм забезпечення 
громадян житловими приміщеннями 

1. 
Житлове право: поняття і предмет правово-

го регулювання 
8 2 - 6 

2. 
Суб'єкти житлових правовідносин, їх пра-

вовий статус 
7 - - 7 

3. 
Житловий фонд України як об'єкт житлових 

правовідносин 
7 - - 7 

4. 

Забезпечення громадянам України прав на 

житло у державному та комунальному жит-

ловому фонді 

9 - 2 7 

5. 

Порядок користування громадянами жит-

лом державного та комунального житлово-

го фонду 

7 - - 7 

6. 
Виселення з житлових приміщень держав-

ного та комунального житлового фонду 
7 - - 7 

 Загалом 45 2 2 41 

Модуль 2. Правове регулювання договірних відносин у жит-
ловій сфері 

7. 
Правове забезпечення приватизації житло-
вого фонду 

7 - - 7 

8. 
Правове регулювання користування служ-
бовими жилими приміщеннями та гуртожи-
тками 

8 2 - 6 
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1 2 3 4 5 6 

9. 

Правове регулювання користування жили-
ми приміщеннями у будинках житлово-
будівельних кооперативів та молодіжних 
житлових комплексів 

7 - - 7 

10. 
Правовий режим жилих приміщень у буди-
нках (квартирах) приватного житлового 
фонду 

9 - 2 7 

11. 
Правовий статус об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 

7 - - 7 

12. 
Відповідальність за порушення житлового 
законодавства. Вирішення житлових спорів 

7 - 2 7 

 Загалом 45 2 4 41 

 

 Разом із курсу: 90 4 6 82 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ЖИТЛОВЕ ПРАВО» для студентів дистанційної форми навчання 

спеціальності 081 «Право» ступеня молодшого бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
позаау-
дитор-

ні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р

сь
-

к
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Правове регулювання та механізм забезпечення 
громадян житловими приміщеннями 

1. 
Житлове право: поняття і предмет правово-

го регулювання 
9 2 - 7 

2. 
Суб'єкти житлових правовідносин, їх пра-

вовий статус 
7 - - 7 

3. 
Житловий фонд України як об'єкт житлових 

правовідносин 
7 - - 7 

4. 

Забезпечення громадянам України прав на 

житло у державному та комунальному жит-

ловому фонді 

8 - - 8 

5. 

Порядок користування громадянами жит-

лом державного та комунального житлово-

го фонду 

7 - - 7 

6. 
Виселення з житлових приміщень держав-

ного та комунального житлового фонду 
7 - - 7 

 Загалом 45 2 - 43 

Модуль 2. Правове регулювання договірних відносин у жит-
ловій сфері 

7. 
Правове забезпечення приватизації житло-
вого фонду 

9 - 2 7 

8. 
Правове регулювання користування служ-
бовими жилими приміщеннями та гуртожи-
тками 

7 - - 7 
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1 2 3 4 5 6 

9. 

Правове регулювання користування жили-
ми приміщеннями у будинках житлово-
будівельних кооперативів та молодіжних 
житлових комплексів 

7 - - 7 

10. 
Правовий режим жилих приміщень у буди-
нках (квартирах) приватного житлового 
фонду 

8 - - 8 

11. 
Правовий статус об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 

7 - - 7 

12. 
Відповідальність за порушення житлового 
законодавства. Вирішення житлових спорів 

7 - - 7 

 Загалом 45 - 2 43 

 

 Разом із курсу: 90 2 2 86 
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Таблиця 4.3. Тематичний план навчальної дисципліни «Житлове право», яка викладається для студентів 
денної  та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» 
 
 

 
 

Назва теми (лекції) та питання 

теми (лекції) 

Назва теми та питання семі-

нарського (практичного
для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 

роботи у розрізі теми 

Інформаційні 

джерела (по-

рядковий 

номер за пе-

реліком) 

 

1 3 4 5 

Модуль 1. Правове регулювання та механізм забезпечення громадян житловими приміщеннями 

Тема 1. Житлове право: поняття і предмет правового регулювання 
Лекція 
1. Поняття, предмет та метод жит-

лового права. 
2. Система житлового права. Міс-

це житлового права в системі права 
України. 

3. Розвиток житлового законодав-
ства в Україні та сучасні тенденції 
його розвитку. 

4. Правонаступництво у житлово-
му законодавстві. 
1.  

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Загальна характе-

ристика проблем реаліза-
ції права на житло у світі 
та в Україні, роль права у 
їх вирішенні.  

2. Житлове право як 
система правових норм. 

3. Житлове право як 
навчальна дисципліна і 
сфера практичної діяль-
ності. 

4. Система житлового 

1−3, 28−31, 38, 

39−40, 43−45, 

47−49 
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права України. 

5. Співвідношення 
житлового права з циві-
льним правом та іншими 
галузями права. 

6. Розвиток житлово-
го законодавства Украї-
ни.  

7. Застосування прин-
ципу правонаступництва 
у житловому законодав-
стві. 

8. Сучасні тенденції 
розвитку житлового за-
конодавства.  

9. Співвідношення 
норм Житлового кодексу 
України та цивільного 
законодавства.  

10. Значення постанов 
пленуму Верховного 
Суду України з житлово-
правових питань у регу-
люванні житлових пра-
вовідносин.  

11. Актуальні питання 
розвитку житлового за-
конодавства України. 
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Тема 2. Суб’єкти житлових правовідносин, їх правовий статус 
− Семінарське заняття 

1. Житлові правовідносини 
як вид юридичних правовідно-
син.  

2. Поняття житлових право-
відносин.  

3. Класифікація житлових 
правовідносин.  

4. Особливості житлових 
правовідносин.  

5. Склад житлових право-
відносин.  

6. Учасники житлових пра-
вовідносин.  

7. Юридичні факти як підс-
тави виникнення, зміни і при-
пинення житлових правовідно-
син. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Поняття житлових 

правовідносин. 
2. Класифікація жит-

лових правовідносин.  
3. Особливості жит-

лових правовідносин.  
4. Склад житлових 

правовідносин. Поняття 
житлових обов’язків. 

5. Юридичні факти як 
підстави виникнення, 
зміни і припинення жит-
лових правовідносин. 

1−3, 28−31, 

35−36, 39−40, 

43−45, 47−49 

Тема 3. Житловий фонд України як об’єкт житлових правовідносин 
Лекція 

1. Поняття житлового фонду 
України. 

2. Види та категорії житлового 
фонду. 

3. Державний житловий фонд і йо-
го структура.  

4. Управління житловим фондом.  

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Облік громадян, які 
потребують поліпшення 
житлових умов.  
2. Підстави зняття з облі-
ку громадян, що потре-

1−3, 28−31, 34, 

37, 39−40, 41, 

43−45, 47−49 
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5. Порядок виключення з житло-

вого фонду жилих будинків і жилих 
приміщень. 
 

бували поліпшення жит-
лових умов. 
3. Надання громадянам 
жилих приміщень. 
 

Тема 4. Забезпечення громадянам України прав на житло у державному та комунальному жит-

ловому фонді 
Лекція 
1. Право на отримання житла у 

будинку державного житлового 
фонду та механізм його реаліза-
ції. 

2. Умови і підстави прийняття гро-
мадян на квартирний облік. 

3. Правові підстави визнання гро-
мадян такими, що потребують 
поліпшення житлових умов.  

4. Надання громадянам жилих при-
міщень.  

Вимоги, що висуваються до жилих 

приміщень. 

Семінарське заняття 
1. Право на одержання 

жилого приміщення у будинках 
державного і комунального 
житлового фонду. 

2. Умови і підстави при-
йняття громадян на квартирний 
облік. Правові підстави визнан-
ня громадян такими, що потре-
бують поліпшення житлових 
умов. 

3. Облік громадян, які по-
требують поліпшення житлових 
умов, за місцем їх проживання 
та за місцем роботи. 

4. Надання жилих примі-
щень. Випадки надання  грома-
дянам жилої площі незалежно 
від перебування на обліку для 
поліпшення житлових умов.  

5. Ордер на жиле приміщен-

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Надання жилих 
приміщень. Випадки 
надання  громадянам 
жилої площі незалежно 
від перебування на облі-
ку для поліпшення жит-
лових умов.  
2. Ордер на жиле 

приміщення. Підстави, 

порядок і наслідки ви-

знання ордера недійсним. 

Співвідношення ордера 

на жиле приміщення з 

рішенням на його надан-

ня.. 

1−3, 4, 16−17, 

19−21, 24, 

28−31, 39−40, 

43−45, 47−49 
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ня. Підстави, порядок і наслідки 
визнання ордера недійсним. 
Співвідношення ордера на жиле 
приміщення з рішенням на його 
надання. 

Тема 5. Порядок користування громадянами житлом державного та комунального житлового 

фонду 

 
− Семінарське заняття 

1. Договір найму житло-
вого приміщення: поняття, пра-
вова характеристика та строк. 

2. Поняття члена сім’ї на-
ймача житлового приміщення. 
Права та обов’язки членів сім’ї 
наймача.  

3. Квартирна плата, поря-
док її нарахування. Пільги по 
квартирній платі. Порядок ко-
ристування жилим приміщен-
ням.  

4. Обмін жилих примі-
щень. Нормативне регулювання 
порядку обміну жилих примі-
щень.  

5. Договір піднайму жилого 
приміщення. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Договір найму 
житлового приміщення: 
поняття, правова харак-
теристика та строк. 
2. Поняття члена 
сім’ї наймача житлового 
приміщення.  
3. Права та 
обов’язки членів сім’ї 
наймача.  
4. Квартирна плата, 
порядок її нарахування.  
5. Пільги по квар-
тирній платі.  
6. Порядок корис-
тування жилим примі-
щенням.  

1−3, 5, 13−15, 

28−31, 39−40, 

43−45, 47−49 
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7. Обмін жилих 
приміщень.  
8. Нормативне 
регулювання порядку 
обміну жилих примі-
щень. 
9. Договір піднай-
му жилого приміщення. 

Тема 6. Виселення з житлових приміщень державного та комунального житлового фонду 
1. Поняття «виселення». 
2. Підстави і порядок виселення 
з них громадян. 
3. Вимоги щодо впорядкованос-
ті житлового помешкання. 
4. Вимоги, яким повинні відпо-
відати інші житла, що надаються 
громадянам при виселенні. 

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Надання житло-
вих приміщень у зв'язку 
зі знесенням будинку або 
переобладнанням будин-
ку (приміщення) у нежи-
тлове.  
2. Надання кварти-
ри у зв'язку з виселенням 
з будинку (житлового 
приміщення), що загро-
жує обвалом; порядок 
розв'язання питань про 
виселення громадян у 
цих випадках.  
3. Виселення без 
надання іншого житла.   

1−3, 28−31, 

39−40, 43−45, 

47−49 
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4. Зняття з реєстра-
ції місця проживання  
особи  в разі її виселення. 
5. Порядок висе-
лення громадян у зв'язку 
з визнанням ордера на 
житло недійсним. 
 

Модуль 2. Правове регулювання договірних відносин у житловій сфері 

Тема 7. Правове забезпечення приватизації житлового фонду 

 
Лекція 

1. Поняття приватизації житла ві-

дповідно до чинного законодавства 

України.  

2. Право громадян на приватиза-

цію державного житлового фонду. 

3. Суб'єкти та об’єкти приватиза-

ції. 

4. Юридичні підстави приватиза-

ції жилих приміщень.  

5. Загальна характеристика право-

вого механізму приватизації держав-

ного житлового фонду. 

Семінарське заняття 

1. Поняття приватизації 

житла відповідно до чинного 

законодавства України.  

2. Право громадян на 

приватизацію державного жит-

лового фонду.  

3. Законодавчі гарантії 

здійснення приватизації житла.  

4. Юридична природа 

здійснення приватизації жилих 

приміщень.  

5. Загальна характеристи-

ка правового механізму прива-

тизації державного житлового 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Загальна харак-

теристика правового 

механізму приватизації 

державного житлового 

фонду. Організаційно-

правові засади привати-

зації державного житло-

вого фонду.  

2. Способи прива-

тизації.  

3. Порядок розра-

хунків при приватизації 

1−3, 9, 25, 

28−31, 39−40, 

42, 43−45, 

47−49 
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фонду. Організаційно-правові 

засади приватизації державного 

житлового фонду.  

6. Способи приватизації.  

7. Порядок розрахунків 

при приватизації квартири. 

Підстави для відкриття спад-

щини. 

квартири. Підстави для 

відкриття спадщини. 

Тема 8. Правове регулювання користування службовими жилими приміщеннями та гуртожит-

ками 
1. Поняття службових жилих при-

міщень та гуртожитків.  
2. Підстави надання службових 

жилих приміщень та гуртожитків.  
3. Суб’єкти правовідносин щодо 

користування житлом спеціального 
призначення.  

4. Підстави припинення правовід-
носин щодо житла спеціального при-
значення.  

5. Правові підстави та порядок ви-
селення з гуртожитків та службових 
жилих приміщень. 

 

Семінарське заняття 
1. Поняття службових жилих 

приміщень та гуртожитків.  
2. Підстави надання службо-

вих жилих приміщень та гурто-
житків.  

3. Користування службови-
ми жилими приміщеннями.  

4. Призначення службових 
жилих приміщень.  

5. Нормативне регулювання 
порядку надання службових 
жилих приміщень та користу-
вання ними.  

6. Суб’єкти правовідносин 
щодо користування житлом 
спеціального призначення. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Призначення служ-

бових жилих приміщень.  
2. Нормативне регу-

лювання порядку надан-
ня службових жилих 
приміщень та користу-
вання ними.  
3. Суб’єкти правовідно-

син щодо користування 

житлом спеціального 

призначення. 

1−3, 6, 10, 12, 

18, 23, 25, 

28−31, 39−40, 

43−45, 47−49 
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Тема 9. Правове регулювання користування жилими приміщеннями у будинках житлово-

будівельних кооперативів та молодіжних житлових комплексів 
Лекція 

1. Поняття житлово-будівельного 
кооперативу.  

2. Специфіка правового регулю-
вання користування жилими примі-
щеннями у будинках житлово-
будівельних кооперативів.  

3. Порядок організації житлово-
будівельного кооперативу. 

4. Прийняття громадян у члени 
житлово-будівельного кооперативу.  

5. Права й обов’язки членів жит-
лово-будівельних кооперативів та 
членів їх сімей. 

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Поняття житлово-

будівельного кооперати-
ву.  

2. Специфіка право-
вого регулювання корис-
тування жилими примі-
щеннями у будинках 
житлово-будівельних 
кооперативів.  

3. Порядок організації 
житлово-будівельного 
кооперативу.  

4. Нормативно-
правове регулювання 
житлової кооперації.  

5. Прийняття грома-
дян у члени житлово-
будівельного кооперати-
ву.  

6. Правове значення 
ордера на вселення у 
квартиру в будинках 
житлово-будівельних 

1−3, 28−31, 33, 

39−40, 43−45, 

47−49 
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кооперативів. 

7. Суб’єкти права на 
квартиру у будинках 
житлово-будівельних 
кооперативів. 

Тема 10. Правовий режим жилих приміщень у будинках (квартирах) приватного житлового фо-

нду 
− Семінарське заняття. 

1. Нормативно-правове ре-
гулювання функціонування 
приватного житлового фонду в 
сучасних умовах. 

2. Правовий статус співвла-
сників квартир.  

3. Створення товариства 
співвласників. 

4. Набуття права власності 
на квартиру приватного житло-
вого фонду.  

5. Права та обов’язки влас-
ника приватизованого житла.  

6. Правові вимоги до корис-
тування будинком (квартирою), 
що перебуває у приватній влас-
ності.  

7. Права членів сім’ї і коли-
шніх членів сім’ї власника що-
до користування жилою пло-

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Набуття права вла-

сності на квартиру при-
ватного житлового фон-
ду.  

2. Права та обов’язки 
власника приватизовано-
го житла.  

3. Правові вимоги до 
користування будинком 
(квартирою), що перебу-
ває у приватній власнос-
ті.  

4. Права членів сім’ї і 
колишніх членів сім’ї 
власника щодо користу-
вання жилою площею у 
будинку (квартирі), який 
йому належить.  

1−3, 28−31, 

39−40, 43−45, 

46, 47−49 
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щею у будинку (квартирі), який 
йому належить. 
1.  

5. Виплата компенса-
ції громадянам, будинки 
яких були знищені у 
зв’язку з вилученням 
земельних ділянок для 
суспільних потреб, зне-
сенням будинку чи ін-
шими діями правоохо-
ронних органів, органів 
державної влади та міс-
цевого самоврядування. 
 

Тема 11. Правовий статус об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

 
Лекція. 

1. Поняття об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку.  

2. Порядок утворення об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку.  

3. Правове регулювання діяльнос-
ті об’єднання співвласників багаток-
вартирного будинку.  

4. Загальна характеристика Закону 
України «Про об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку».  

5. Особливості використання кош-
тів, передбачених у державному бю-

− Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Поняття об’єднання 

співвласників багатоква-
ртирного будинку (далі – 
ОСББ). 

2. Правове регулю-
вання діяльності ОСББ.  

3. Порядок проведен-
ня розрахунків з членами 
ОСББ, які мають перед 
ним заборгованість, за 
виконані ними роботи з 

1−3, 7−8, 11, 

26, 28−31, 

39−40, 43−45, 

47−49 
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джеті для пільгового кредитування 
юридичних осіб, у тому числі 
об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку, для проведення 
реконструкції, капітального та поточ-
ного ремонту. 
 

утримання неподільного 
та загального майна 
ОСББ.  

4. Особливості вико-
ристання коштів, перед-
бачених у державному 
бюджеті для пільгового 
кредитування ОСББ. 

5. Офіційні 
роз’яснення органів дер-
жавної влади стосовно 
спірних питань у діяль-
ності ОСББ. 

 

Тема 12. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Вирішення житлових спорів 

 
Лекція 

1. Поняття та підстави настання 
юридичної відповідальності за пору-
шення житлового законодавства.  

2. Поняття та види житлових пра-
вопорушень. 

3. Порушення порядку прийняття і 
зняття з обліку осіб, що потребують 
житла, порядку надання житла. 

4. Порушення порядку користу-
вання житловими приміщеннями, 
санітарних правил утримання місць 

Семінарське заняття 
1. Поняття юридичної відпо-

відальності за порушення жит-
лового законодавства. 

2. Адміністративна відпові-
дальність за порушення житло-
вого законодавства. 

3. Кримінальна відповідаль-
ність за порушення законодав-
ства про житло. 

4. Відшкодування збитків 
при заподіянні шкоди житлово-

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Дисциплінарна від-

повідальність посадових 
осіб та інших працівників 
за порушення житлового 
законодавства. 

2. Особливості мате-
ріальної відповідальності 
у житловій сфері. 

3. Порядок розгля-

1−3, 27, 28−31, 

39−40, 43−45, 

47−49 
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1 3 4 5 
загального користування, викорис-
тання їх не за цільовим призначен-
ням. 

5. Значення судового захисту 
у вирішенні житлових спорів. 

6. Загальна характеристика 
окремих категорій житлових 
справ, що розглядаються у су-
дах. 
1.  

му фонду у порядку притягнен-
ня до цивільно-правової відпо-
відальності, порядок і розміри 
відшкодування. 

5. Дисциплінарна відповіда-
льність посадових осіб та інших 
працівників за порушення жит-
лового законодавства. 

6. Особливості матеріальної 
відповідальності у житловій 
сфері. 

7. Порядок розгляду жи-
тлових спорів судами зага-
льної юрисдикції. 

8. Особливості складан-
ня та направлення до суду 
позовної заяви про висе-
лення. 

ду житлових спорів 
судами загальної 
юрисдикції. 
8. Особливості скла-

дання та направлення 

до суду позовної зая-

ви про виселення. 
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю  
Таблиця 5.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результа-

тами вивчення навчальної дисципліни «Житлове право» (вибіркова 
навчальна дисципліна) 

Спеціальність 081мб1 «Право» 
 

 

Назва змістового модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

Модуль 1. Правове регулювання та механізм забезпечення громадян жит-

ловими приміщеннями 

Тема 1. Житлове право: понят-

тя і предмет правового регу-

лювання 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

- 

2. Вирішення тестових завдань - 

Тема 2. Суб'єкти житлових 

правовідносин, їх правовий 

статус 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 3. Житловий фонд Укра-

їни як об'єкт житлових право-

відносин 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

- 

2. Вирішення тестових завдань - 

Тема 4. Забезпечення грома-

дянам України прав на житло 

у державному та комуналь-

ному житловому фонді 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 5. Порядок користуван-

ня громадянами житлом дер-

жавного та комунального 

житлового фонду 

1. Виконання завдань, передбачених пла-

ном самостійної роботи 

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 6. Виселення з житлових 

приміщень державного та ко-

мунального житлового фонду 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

- 

2. Вирішення тестових завдань 1 

Модуль 2. Правове регулювання договірних відносин у житловій сфері 

Тема 7. Правове забезпечен-

ня приватизації житлового 

фонду 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 8. Правове регулювання 1. Підготовка питань семінарського занят- 5 
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Назва змістового модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

користування службовими 

жилими приміщеннями та 

гуртожитками 

тя 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 9. Правове регулюван-

ня користування жилими 

приміщеннями у будинках 

житлово-будівельних коопе-

ративів та молодіжних жит-

лових комплексів 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя 

- 

2. Вирішення тестових завдань - 

Тема 10. Правовий режим 

жилих приміщень у будинках 

(квартирах) приватного жит-

лового фонду 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя  

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 11. Правовий статус 

об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

1. Підготовка питань семінарського заняття  - 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Тема 12. Відповідальність за 

порушення житлового зако-

нодавства. Вирішення житло-

вих спорів 

1. Підготовка питань семінарського занят-

тя  

5 

2. Вирішення тестових завдань 3 

Поточна модульна робота І 20 

Поточна модульна робота І 10 

Залік 100 

Разом за семестр 100 

 
Таблиця 5.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсум-

кового контролю з навчальної дисципліни  
«Житлове право» 

 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90−100 А Відмінно  

82−89 В Дуже добре  

74−81 С Добре 

64−73 D Задовільно 

60−63 Е Задовільно достатньо 
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Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

35−59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0−34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  

 

Таблиця 5.3. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Житлове право» 
 

Форма робо-
ти 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: універ-
ситетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10−30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівсь-
ких, всеукраїнських, міжнародних 

10−30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1−15 

4. Написання і захист наукової роботи з 
визначеної проблеми 

0−5 

2. Науково-
дослідна 

1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5−20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5−20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукра-
їнських, міжнародних 

5−15 

4. Участь в наукових студентських конфе-
ренціях: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5−15 

5. Підготовка публікації в наукових видан-
нях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану дидакти-
чної гри 

10−20 

Разом  * 

 
* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освіт-

нього процесу з навчальної дисципліни «Житлове право» 
1. Житлове право : завдання для аудиторного тестування студентів 

денної форми навчання / О. В. Солдатенко [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/ 

2. Житлове право: Дистанційний курс з дисципліни для студентів 
напряму підготовки Право. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://el.puet.edu.ua/course/view.php?id=29 
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії 

Верховної Ради України 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80  

2. Житловий Кодекс Української РСР від 30.06.1983 

[Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-

10 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 [Електронний 

ресурс]. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  

4. Про житловий фонд соціального призначення : Закон 

України від 12.01.2006 р. [Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 

5. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 

09.06.2018 р. [Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19   

6. Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків: Закон України від 04.09.2008 р. [Електронний ресурс]. – 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17 

7. Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку : Закон України від 29.11.2001 р. [Електронний ресурс]. – 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 

8. Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку : Закон України від 14.05.2015 р. 

[Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-

19 

9. Про приватизацію державного житлового фонду : 

Закон України від 19.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12 

10. Указ Президента України від 24.11.2008 № 1073/2008 

«Про заходи щодо забезпечення житлових прав мешканців 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/5464-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/3334-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/1875-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/500-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/500-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/2866-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2866-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/1073/2008
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гуртожитків» [Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073/2008 

11. Порядок проведення розрахунків із співвласника-

ми багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед 

об’єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі 

виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна 

співвласників: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 

05.09.2018 р. № 711 [Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-2018-%D0%BF 

12. Порядок формування фондів житла для тимчасово-

го проживання та Порядку надання і користування житловими примі-

щеннями з фондів житла для тимчасового проживання: Затв. Постано-

вою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 422 

[Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422-

2004-%D0%BF 

13. Порядок проведення конкурсу з надання житлово-

комунальних послуг: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.07.2005 № 631 [Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631-2005-%D0%BF    

14. Порядок встановлення тимчасових норм 

споживання, нормативів якості  та режимів надання житлово-

комунальних послуг: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України 

від 16.06.2005 р. № 481 «Про затвердження [Електронний ресурс]. – 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2005-%D0%BF    

15. Правила надання послуг з централізованого опа-

лення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типо-

вого договору про надання послуг з централізованого опалення, пос-

тачання холодної та гарячої води і водовідведення: Затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 [Електронний 

ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF 

16. Про встановлення тимчасових мінімальних норм 

забезпечення соціальним житлом: Затв. Постановою Кабінету 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073/2008
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/631-2005-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/631-2005-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631-2005-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2005-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/219-2008-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/219-2008-%D0%BF
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Міністрів України від 19.03.2008 № 219 [Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2008-%D0%BF 

17. Деякі питання реалізації Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення»: Затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682  [Електронний 

ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-%D0%BF   

18. Про Типове положення про соціальний гуртожиток 

для осіб, які потребують соціального захисту: Затв. Постановою Кабі-

нету Міністрів України від 30.05.2007 № 783 [Електронний ресурс]. – 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2007-%D0%BF 

19. Порядок визначення вартості формування житло-

вого фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів: Затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 № 523 [Електронний ре-

сурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2007-%D0%BF 

20. Положення про наглядову раду у сфері розподілу 

соціального житла: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 

16 січня 2007 р. № 23 [Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23-2007-%D0%BF 

21. Порядок розрахунку плати за соціальне житло: За-

тв. Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 155 

[Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-

2007-%D0%BF 

22. Порядок утворення спеціалізованого будинку для 

ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання 
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